NHL Original 6 Stanley Cup
Termín a místo konání :
• 28-29.8.2021 v Hokejovém Centru Pouzar České Budějovice
Propozice a pravidla turnaje:
• Turnaj je určen pro věkovou hráčů ročník narození 2011 a mladší, ( dívky 2010) .
• Turnaj je určen pro 6 mužstev . Hraje se systémem každý s každým.
• 1-2 tým přímo se semifinále , 3-6 tým hrají čtvrtfinále, dohrávají se všechny utkání o celkové umístnění.
Herní systém:
• Hraje se v počtu 5 proti 5 na celé hřiště .
• Základní skupina v čase 1 x22 min.
• Vyřazovací boje 1x20 min. 1x30.min
• Po odpískaném faulu je trestné střílení po skončení utkání.
•
Po obdrženém gólu se rozehrává od brány.
•
Za vítězství jsou 3 body, za remízu jeden bod, za prohru nula bodů. Při remíze nájezdy, od 1. nájezdu už náhlá
smrt. Vítěz nájezdů bere druhý bod. O pořadí rozhoduje: a) Počet bodů, b) Vzájemný zápas, c) Celkové
skóre,d) Vyšší počet vstřelených branek, e) los
Protesty:
• Protest je možné podat do 5 min. po skončení zápasu s nevratným poplatkem 1.000,- Kč k rukám pořadatele
turnaje, který ho bude neprodleně řešit.
Povinnosti mužstev:
• Minimální počet hráčů mužstva je 10 + 1 .
• Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji (včetně ochranných přileb s
celoobličejovou mříž-kou nebo plexi a chráničem krku). Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva. Trenéři a
vedoucí družstev jsou povinni dodržovat zásady sportovní morálky a slušného chování svých družstev,
zodpovídají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. Mužstva jsou povinna
nastoupit k utkání včas dle programu turnaje nebo podle pokynů pořadatele.
Startovné, stravné, ubytování :
• Startovné činí 2.500 kč / hráč
• Startovné odevzdáte před začátkem turnaje organizačním pracovníkům turnaje.
• Každý tým dostane do šatny malé občerstvení
Vyhodnocení turnaje:
Po skončení celého turnaje budou předány ceny :
•
•
•
•
•
•

Pohár a medaile pro 1.-3. místo
Putovní Stanley Cup pro vítězný tým
Věcné ceny pro každého hráče 1. místo
Cena pro nejlepšího hráče celého turnaje
Cena pro nejlepšího brankáře celého turnaje
Všem zůstavají originální dresy a stulpny svého týmu

Kontakty:
Organizační pracovníci: Karel Kadlec 775 395219 .David Nedorost tel. 777 292938 , František Mrázek 777 797393

